DOMNULE DIRECTOR GENERAL,

Subsemnatul (a) _____________________________________________
fiul / fiica lui ___________________ şi al ___________________ născut (ă) la
data de________________, în ____________________________________,
judeţul _____________, cu domiciliul în _____________________________,
având B.l. seria ______ nr ____________, eliberat de circa _______ de poliţie
la data de ________________________, posesor al vehiculului 1) ________
________________ marca ________________, tipul ____________, cu seria
de caroserie (saşiu) _______________________________, şi seria de motor
________________________, culoare _________________, nr. înmatriculare
______________________, pentru care a fost eliberată "cartea de identitate a
vehiculului" seria __________________, nr._________________, eliberată de
_________________________, la data de _________________, - act pierdut
în prezent -, cunoscând consecinţele legii penale, respectiv dispoziţiile Titlului
VII, Cap. III din "Codul Penal" privind infracţiunile de "Falsuri în înscrieri",
respectuos solicit să-mi aprobaţi eliberarea unui duplicat al C.l.V.
De asemenea, cunosc faptul că sub aspect material şi civil urmează să
suport şi consecinţele dispoziţiei articolului 998 - 999 al codului civil pentru
pagubele cauzate terţilor, ca urmare a folosirii abuzive a duplicatului C.l.V.
Vă mulţumesc,
Data_________

Semnătura,
--------------------------------

Aviz Direcţia Poliţiei Rutiere
Serviciul Circulaţie
pentru confirmare ca solicitantul
este proprietarul vehiculului.
D-LUI DIRECTOR GENERAL AL RAR - R.A.
1) motocicleta, autoturism, autocamion, remorca, etc.

Data_________________
Semnătura şi ştampila

ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA DUPLICATELOR

1. Cerere tip (se obţine de la R.A.R. şi se completează de proprietar).
2. Chitanţa de la ziar, din care să rezulte că C.I.V.-ul original a fost declarat nul
(pe chitanţă să figureze seria cărţii de identitate).
3. Buletinul de identitate.
4. Procura, dacă este cazul.
5. Chitanţa vamală, factura, certificatul de înmatriculare la Registrul
Comerţului, hotărâre judecătorească de înfiinţare fundaţie (dacă este cazul).
Obţinerea duplicatului la C.I.V. eliberat la una din reprezentanţele R.A.R. din
ţară se va face la reprezentanţa respectivă.
În cazul în care proprietarul autovehiculului este persoană juridică cererea
se va completa cu datele personale ale celui care va semna de primirea
duplicatului.
La cerere se va anexa şi delegaţia din partea firmei.
ATENŢIE !
Duplicatul se eliberează numai proprietarului sau unei alte persoane
cu procură din partea proprietarului.
Pentru eliberarea duplicatelor la C.I.V. redactate la fabricile
producătoare de autovehicule este obligatorie şi prezenţa autovehiculului.

